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ПРОТОКОЛ №1/11.02.2021 г. 
  

 

Днес, 11.02.2021 г. от 10:30 ч. се проведе заседание на Областна епизоотична 

комисия (ОЕК). На заседанието присъстваха членове и представители на членовете, 

съгласно приложения списък.  

Заседанието беше открито и водено от Волен Дичев – зам. областен управител на 

област Ямбол и зам.-председател на Областна епизоотична комисия.  Г-н Дичев 

информира присъстващите, че заседанието се свиква с констатираните случаи на 

Инфлуенца по птиците в Северна България. Той поясни, че  целта на днешното заседание 

е засилване на превантивните мерки в  област Ямбол относно предотвратяване 

проникването на болестта Инфлуенца по птиците. Г-н Дичев предостави думата на д-р 

Димитров – Директор на ОДБХ-Ямбол за представяне на епизоотичната обстановка в 

страната и областта.  

Д-р Димитров информира присъстващите, че заседанието се свиква по нареждане на 

БАБХ във връзка с обявените първични огнища на Инфлуенца по птиците в гр. 

Славяново, общ. Плевен, област Плевен. Издадени са две заповеди на изп. директор на 

БАБХ за констатираните случаи на птичи грип. Д-р Димитров обясни, че предвид 

застудяването на времето и естествения миграционен поток на дивите птици, рискът от 

разпространение на болестта е голям, затова е необходимо да бъдат засилени мерките за 

недопускане на Инфлуенца по птиците на територията на областта. Д-р Димитров 

предостави думата на д-р Милковски за детайлизиране на мерките, които следва да бъдат 

взети.  

Д-р Николай Милковски - ОДБХ-Ямбол запозна членовете с актуалния брой на 

отглежданите птици на територията на област Ямбол. Стокови кокошки за яйца – 20 500, 

родители на бройлери - 358 000, патици  - 16 500, фазани – 2000, в заден двор броят на 

отглежданите птици е около 300 000 и около 1200 водоплаващи.  

По отношение на превантивните мерки, които следва да бъдат изпълнявани на 

територията на областта, д-р Милковски напомни, че комисията вече е приела такива 

мерки на свое заседание през декември миналата година. Те ще продължат да действат в 

цялата област. Д-р  Милковски акцентира върху мерките и контрола, който следва да се 

извършва при проверка на транспортните средства, превозващи птици. Да се засилят 

наблюдението и проверките в областта за наличие на болни или умрели диви птици, като 

при наличие на такива горските стопанства и ловните дружинки да уведомяват ОДБХ-

Ямбол. Д-р Милковски припомни още, че продължава забраната за провеждането на 

изложби и пазари на птици. Засилени са мерките за био сигурност в индустриалните 

обекти в областта.  

Д-р Милковски уведоми членовете, че ново изискване от страна на БАБХ е 

определянето на терени за загробване на умрели животни. На територията на областта 

само една голяма ферма за птици има определени и съгласувани терени за загробване на 

животни.  

Г-н Дичев призова да бъдат проведени общинските епизоотични комисии, след 

което кметовете на населени места и кметски наместници да информират стопаните, 

отглеждащи птици в заден двор относно мерките за предотвратяване на болестта птичи 

грип. Той настоя да бъде засилен контрола на пазара на животни в гр. Ямбол от 

съответните институции.  
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Г-н Бохосян – началник на областен отдел „Автомобилна администрация“ отправи 

запитване относно придвижването на животни.  

Д-р Димитров поясни, че движението на животни се извършва с ветеринарно-

медицинско свидетелство за медицински контрол на птиците.  

 

След приключване на обсъждането членовете на комисията приеха следните мерки 

за привеждане в състояние на повишена епизоотична готовност на област Ямбол по 

отношение на болестта Инфлуенца по птиците: 

1. Забранява се отглеждането на домашни птици от всички видове на открито; 

2. Забранява се отглеждането на домашни водоплаващи заедно с други домашни 

птици; 

2. Забранява се провеждането на изложби и пазари на птици; 

3. Членовете на ловните организации и служителите на регионалните дирекции по 

горите при откриване на повишена смъртност при диви птици да информират ОДБХ- 

Ямбол; 

4. Органите на автомобилна администрация да засилят контрола на транспортни 

средства, превозващи птици. Да се изисква ветеринарномедицинско свидетелство за 

придвижване; 

5. При данни за повишена смъртност при домашни птици в личните стопанства да се 

информира ОДБХ-Ямбол; 

6. Да се проведат общинските епизоотични комисии и да се определят терени за 

загробване на умрели животни.  
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